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 Z ASPIRACJAMI
Coraz czêœciej mo¿na zauwa¿yæ ciekawe pomys³y wzornicze, jednak

w wiêkszoœci przypadków s¹ to tylko wariacje na temat znany od lat
70’, kiedy zapanowa³y proste, zunifikowane skrzynki. A przecie¿

urz¹dzenia audio stanowi¹ integraln¹ czêœæ przestrzeni mieszkalnej
i wypada³oby traktowaæ ich design co najmniej równie powa¿nie, jak

w przypadku mebli. I nawet jeœli uwa¿amy dom za swego rodzaju
Corbusierowsk¹ “maszynkê do mieszkania”, to nie mo¿emy

zapomnieæ, ¿e projekty tego genialnego projektanta by³y jednak
w swoim funkcjonalizmie po prostu piêkne. Dlatego za ka¿dym

razem, kiedy na horyzoncie pojawia siê produkt po prostu ³adny, to
nawet nie znaj¹c jego mo¿liwoœci sonicznych, zatrzymujemy na nim

d³u¿ej wzrok. Jak w przypadku Denona CX3.

Denon CX3

W odtwarzaczu gniazda s¹ rozstawione
szeroko, u³atwiaj¹c u¿ycie kabli z grubymi
wtykami, zaciski g³oœnikowe we wzmacniaczu
s¹ tak¿e bardzo ³adne.

Elektronika
zestawu CX3 zosta³a

zapakowana w elementy
odlewane z aluminium. I chocia¿

ma mniejsz¹ szerokoœæ œcianki
przedniej, to wygl¹da niezwykle

solidnie.

System CX3 sk³ada siê z trzech ele-
mentów: stereofonicznego odtwarza
cza SACD DCD-CX3, amplitunera

DRA-CX3 oraz podstawkowych zespo³ów
g³oœnikowych SC-CX303. Ka¿dy z kompo-
nentów mo¿na kupiæ oddzielnie, urz¹dzenia
zosta³y jednak zaprojektowane pod k¹tem
pracy w komplecie, wówczas wygl¹daj¹ na-
prawdê znakomicie. Poczucie luksusu, a o to
tutaj chodzi, zapewniaj¹ grube, aluminiowe
fronty, z g³êboko wyfrezowanymi oknami
wyœwietlaczy i wg³êbieniem pod szufladê –
niezwykle cienk¹, jak w urz¹dzeniach Marka
Levinsona, a tak¿e z podfrezami dla ga³ek
i wy³¹czników sieciowych. Frezowane, nie
drukowane, jest te¿ logo Denona. Pokrêt-
³o wzmocnienia jest wykoñczone kr¹¿kiem
szlachetnego drewna. Wprawdzie w mode-
lach Denona przeznaczonych na rynek ja-
poñski drewniane dodatki s¹ norm¹, to jed-
nak urz¹dzenia sprzedawane poza krajem
samurajów rzadko maj¹ takie ozdoby. Obu-
dowy zosta³y wykonane z idealnie posk³ada-
nych, aluminiowych, odlewanych elemen-

tów, z przykrêcanymi od góry bardzo sztywnymi,
dwuwarstwowymi p³ytami. A przecie¿, trzeba to
wreszcie powiedzieæ, urz¹dzenia nie maj¹ standar-
dowej szerokoœci frontów – 430 mm – ale zbli¿aj¹-
c¹ je do niegdysiejszego standardu midi szerokoœæ
300 mm. To wszystko konstytuuje specjalne prze-
znaczenie zestawu. Nie ma to byæ ju¿ tylko dobrze
graj¹cy system, ale dzie³o sztuki u¿ytkowej, które
mo¿na postawiæ tam, gdzie klasyczne urz¹dzenia
raczej by siê nie pojawi³y. Z punktu widzenia au-

diofila takie podejœcie mo¿e budziæ obawy o to, czy
aby nie stanie siê to kosztem brzmienia, albo czy
nie winduje to ceny... no có¿, nie ma nic za darmo,
jednak nie wszystko co ma³e, musi byæ od razu
gorsze.

Odtwarzacz zdolny jest odtworzyæ p³yty SACD,
ale poniewa¿ to system stereo, wiêc ma tylko wyj-
œcia stereofoniczne. Znajdziemy jeszcze gniazda
cyfrowe RCA i optyczne (tylko dla sygna³u PCM
16/44,1 i MP3 oraz WMA). Informacje o czasach
i statusie urz¹dzenia odczytamy z bardzo ³adnego,
czerwonego wyœwietlacza. Mo¿e nie jest on zbyt
du¿y, jednak wydaje siê wystarczaj¹co czytelny,
a co wiêcej – mo¿na go w trzech krokach przy-
ciemniæ, albo zupe³nie wy³¹czyæ.

Patrz¹c na te urz¹dzenia nie mo¿na siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e wewn¹trz nie mo¿e byæ zbyt wiele
miejsca. W odtwarzaczu wiêkszoœæ przestrzeni za-
jmuje napêd, a p³ytka z uk³adami znajduje siê pod
nim. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e w poprzek
biegn¹ dodatkowe, stalowe poprzeczki usztywnia-
j¹ce obudowê, a w zasilaczu znajdziemy dwa trans-
formatory typu EI – osobno dla napêdu / czêœci
cyfrowej i dla czêœci analogowej. Bardzo solidny
jest sam napêd, jak to u Denona, przykryty alumi-
niow¹ p³yt¹, na któr¹ doklejono paski materia³u t³u-
mi¹cego wibracje. Jak podaje producent, odlewana
szuflada ma masê 1,4 kg! W sekcji cyfrowej znaj-

Przyjemnie popatrzeæ

Mi³o pos³uchaæ
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dziemy klasyczny dekoder DSD Sony oraz bardzo dobry przetwornik D/A
Burr-Browna DSD1796 - uk³ad 24/192 z osobnym torem dla sygna³u DSD.
Podobnie jak w urz¹dzeniach wieloformatowych Denona, tak i tutaj mamy
mo¿liwoœæ wy³¹czenia wyœwietlacza i wyjœæ cyfrowych przyciskiem Pure
Direct. Trochê szkoda, ¿e na pok³adzie nie ma dekodera HDCD, który jest
w wiêkszoœci odtwarzaczy wieloformatowych Denona. To jednak dlatego,
¿e w urz¹dzeniach A/V dekoder HDCD ma postaæ softwarow¹ (PDM200)
i jest zapisany w g³ównej koœci DSP, z dekoderami Dolby Digital, dts itp.
A tutaj takiej nie ma… Jest za to specjalnie zaprojektowany dla tej aplikacji,
stabilny zegar taktuj¹cy.

Amplituner ma szczególnie interesuj¹c¹ budowê. Pomimo niewielkich
rozmiarów i braku widocznych radiatorów, to maleñstwo ma – przynaj-
mniej na papierze – dostarczyæ imponuj¹ce 2 x 75 W przy 8 omach, która
ma byæ podwojona przy 4 omach. Takie cuda mo¿liwe s¹ tylko w jednym
przypadku: kiedy zastosujemy wzmacniacz pracuj¹cy w klasie D. Bli¿sze
oglêdziny modu³u wykazuj¹ jego bliskie powinowactwo ze wzmacniaczem
ICE Power Bang and Olufsen, którego aplikacjê – w mocniejszej wersji –
mogliœmy wczeœniej obejrzeæ w wielokana³owym wzmacniaczu Rotela. Dla-
tego wewn¹trz widaæ niewielkie, umieszczone poœrodku radiatory, z przy-
krêconymi do nich modu³ami z tranzystorami MOSFET. Problemy z prze-
strzeni¹ wymusi³y tak¿e zastosowanie zasilacza impulsowego. Ostatnio we
wzmacniaczach klasy D widzi siê je coraz czêœciej, poniewa¿ s¹ w³¹czane
w pêtlê sprzê¿enia zwrotnego, a w ten sposób mo¿na lepiej kontrolowaæ
stabilnoœæ uk³adu.

Regulacja wzmocnienia  odbywa siê w uk³adach scalonych. W ramach
tunera (FM i MW) mo¿emy zapisaæ do 40 stacji i nadaæ im w³asne nazwy
(do oœmiu znaków). Mo¿emy podpi¹æ te¿ cztery urz¹dzenia z poziomem
liniowym oraz gramofon – zarówno z wk³adk¹ MM, jak i MC. Parametry
MC zosta³y dobrane tak, aby jak najlepiej wspó³pracowa³o mu siê z firmo-
w¹ wk³adk¹ DL-103. To znakomita, niedroga wk³adeczka MC i jeœli jeszcze
nie myœleliœmy o gramofonie, to z tym systemem najwy¿szy czas, ¿eby to
zrobiæ, bo taniej i jednoczeœnie lepiej ju¿ nie bêdzie. Wspomnijmy te¿, ¿e
wejœcie CD otrzyma³o bardzo ³adne, z³ocone gniazda RCA, takie same, jak
wyjœcie w odtwarzaczu. Pozosta³e s¹ niez³ocone. Gniazda g³oœnikowe wy-
gl¹daj¹ bardzo ³adnie – z³ocone i zakrêcane. Na œciance przedniej umiesz-
czono gniazdo s³uchawkowe, na tylnej jest gniazdo dla firmowej stacji do-
kuj¹cej i.Poda ASD-1R, którym mo¿na sterowaæ z pilota wzmacniacza.

Obydwa urz¹dzenia maj¹ ³adne i solidne piloty z aluminiow¹ œciank¹
górn¹ i zró¿nicowanymi kszta³tami przycisków.

Niewielkie rozmiary niekoniecznie oznaczaj¹ jakoœciowe ustêpstwa.
Obudowy to sztywne aluminiowe odlewy, z solidnymi profilami po bokach,
do których przykrêcone s¹ pozosta³e œcianki. Pomaga tak¿e gruba p³yta
czo³owa. A œcie¿ka sygna³u jest krótka. Jedyny problem to dopracowanie
projektu – trudniejszego ni¿ w przypadku urz¹dzeñ wiêkszych, “luŸniej-
szych”. Denon poradzi³ sobie z tym znakomicie. I choæ na pierwszy rzut
oka CX3 mo¿e siê wydawaæ systemem czysto designerskim, to w istocie
jest bardziej audiofilski i lepiej zbudowany ni¿ du¿a czêœæ urz¹dzeñ o kla-
sycznych rozmiarach.

Jedn¹ z niespodzianek amplitunera jest obecnoœæ
przedwzmacniacza gramofonowego MM/MC. Jeœli z niego nie

korzystamy, wejœcia s¹ zwarte specjalnymi wtykami RCA po to, aby
nie do uk³adu nie przedosta³y siê szumy.
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Zespo³y g³oœnikowe wykonano z tak¹ sam¹,
wrêcz obsesyjn¹ dba³oœci¹ o szczegó³y. Obudo-
wê wykonano z dwóch rodzajów materia³ów:
cztery boki to lita drewniana klepka, zaœ przód
i ty³ to 30-mm p³yty HDF oklejone fornirem. Do
wnêtrza dostajemy siê odkrêcaj¹c tyln¹ œciankê,
zabezpieczan¹ oœmioma, bardzo d³ugimi wkrêta-
mi. Wykonanie ca³oœci jest genialne – np. wylot
rury bas-refleksu ma wyprofilowany w drewnie
wylot, podobnie jak jego drugi, ukryty wewn¹trz
koniec. Pomimo tak grubych œcianek, wewn¹trz
wklejono solidn¹ poprzeczkê. Monitor jest dwu-
dro¿ny, z 25-mm tekstyln¹ kopu³k¹ napêdzan¹
magnesem neodymowym, i 13-cm g³oœnikiem
niskoœredniotonowym z membran¹ z plecionki
wêglowej. Zwrotnica jest doœæ skomplikowana,
znajdziemy tam kondensatory polipropylenowe
(ale i elektrolityczne) oraz cewki powietrzne.
Niektóre elementy zosta³y oklejone materia³em
t³umi¹cym wibracje. Zaciski g³oœnikowe – po-
dwójne – s¹ podobne jak we wzmacniaczu.
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Obydwa urz¹dzenie elektroniczne tego ze-
stawu wyprodukowano w Japonii, jednak

zespo³y g³oœnikowe pochodz¹ z Chin, choæ na
ich œciankach tylnych napisano, ¿e “zaprojekto-
wano je w Unii Europejskiej”. Takie postawienie
sprawy ma zapewne sugerowaæ ich specjalne,
“europejskie” strojenie. Jaki jest dŸwiêk europej-
ski? Myœlê, ¿e albo dobry, albo z³y, niezale¿ny od
kraju pochodzenia, jednak id¹c tropem kon-
struktorów Denona, mo¿na powiedzieæ, ¿e
w pewien sposób system jako ca³oœæ wpisuje siê
w stereotyp grania brytyjskiego, z naciskiem na
œrednicê i raczej umownym traktowaniem nis-
kich czêstotliwoœci. Mamy jednak dobrze nasy-
cony, gêsty dŸwiêk ze znakomitym “drivem”. Nic
na tym systemie nie zabrzmi Ÿle czy nieprzyjem-
nie, chocia¿ nie dzieje siê to kosztem wycofania
góry czy jej “lepkoœci”. Wzmacniacz Denona, tak
jak maj¹ to w zwyczaju urz¹dzenia pracuj¹ce

w klasie D, gra nieco z³agodzonym dŸwiêkiem.
Wci¹¿ mamy du¿o szczegó³ów, jednak ka¿dy
z nich jest nieco wypolerowany i ocieplony, przez
co na zewn¹trz nie przedostanie siê ¿aden twar-
dszy ton. S³ychaæ to najlepiej przy nowej muzyce
pop, albo elektronicznej, jak z ostatniej p³yty
J.M. Jarre’a Téo&Téa, gdzie wy¿sza góra potrafi
czasem zabrzmieæ nieprzyjemnie – Denon ³ago-
dzi efekt. Zapoznajemy siê tak¿e ze znakomitym
tempem i kontrol¹ œredniego i wy¿szego basu.
Z kolumienek nic specjalnie niskiego nie docho-
dzi, jednak wy¿ej jest znakomity atak i zatrzyma-
nie. To rzecz, w której bryluj¹ wzmacniacze
w klasie D, jednak, jak siê wydaje, du¿a czêœæ
zas³ug spada równie¿ na g³oœniki. Wzmacniacz
z innymi kolumnami potrafi bowiem co jakiœ czas
zadudniæ, wyd³u¿yæ ni¿szy bas. W systemie zaœ
wszystko jest dobrze skrojone i s³ychaæ, ¿e te
dwa produkty zaprojektowano do pracy ze sob¹.

Odtwarzacz jest rozdzielczy, czysty, dyna-
miczny. Zawalczy ze wszystkim co krêci p³yt¹
CD i ma na metce mniej ni¿ 10 000 z³. W jego
dŸwiêku mamy mocny, zwinny, szybki bas, nasy-
con¹, dŸwiêczn¹ œrednicê i odwa¿n¹ górê. Opis
jak z ¿urnala. Z SACD dŸwiêk nabiera szlachet-
noœci i g³êbi. Wy¿sza œrednica, doœæ mocna, daje
znakomite uderzenie fortepianu, z natychmiasto-
wym atakiem i piêknym wype³nieniem.

System Denona brany jako ca³oœæ jest nie-
zwykle przyjemnym, genialnie wykonanym za-
proszeniem do audio wysokiej jakoœci dla ludzi,

Eksklu-
zywnoœæ
zestawu
podkreœla
kr¹¿ek
egzotycz-
nego
drewna na
ga³ce si³y
g³osu.

Cena [z³] 3x 4995
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Obudowy godne hi-endu, bardzo ³adne konstrukcje
wewnêtrzne..

Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz CD/SACD, z audiofilskimi “sztuczkami”,
jak wy³¹czanie wyœwietlacza i wyjœcia cyfrowego.
Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC, ³adne i er-
gonomiczne sterowniki.

Brzmienie
Lekko z³agodzone w wy¿szych rejestrach brzmienie
wzmacniacza œwietnie harmonizuje z szybkim, czystym,
rozdzielczym odtwarzaczem. G³oœniki daj¹ bardzo dob-
r¹ prezentacjê pierwszego planu. Zwarty, konkretny
bas, nie eksperymentuj¹cy z najni¿szymi rejestrami.

CX3

Laboratorium
Wysoka moc wzmacniacza, zdolnego wysterowaæ
znacznie trudniejszeobci¹¿enie ni¿ 8-omowe, firmo-
we monitorki; te z kolei dysponuj¹ ca³kiem szerokim
pasmem przenoszenia i przyzwoit¹ efektywnoœci¹.

Zespo³y g³oœnikowe s¹
niewielkie, jednak bardzo
grube œcianki z litego drewna
nadaj¹ im du¿a masê.

Z ty³u odkrêcamy ca³¹ tyln¹
œciankê z HDF, ³adne zaciski

po³¹czone s¹ zworami z takiej samej
grubej plecionki, jak po³¹czenia

wewnêtrzne.

którzy z ró¿nych wzglêdów poprzestawali dot¹d
na tanich na mini-wie¿ach. Mo¿na go trakto-
waæ jak wyraz luksusu, jednak – jak w najlep-
szych szwajcarskich zegarkach – jest to jedno-
czeœnie realny przedmiot, œwietnie s³u¿¹cy ce-
lom, dla jakich zosta³ stworzony.

Wojciech Pacu³a

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/horn
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Urz¹dzenia pokazuj¹
informacje na oryginalnych,
czerwonych wyœwietlaczach. ERA

Odtwarzacz wykorzys-
tuje przetwornik Burr-
Browna DSD1796,
dekoduj¹cy sygna³ DSD
w jego natywnej
formie, obok umiesz-
czono stabilny zegar,
u¿ywany tak¿e
w najdro¿szych
odtwarzaczach
Denona.

W testowanym systemie CX3 Denona jednostk¹ centraln¹ jest am-
plituner DRA-CX3. Dlaczego nie wzmacniacz? W hierarchii au-
diofilskiej amplitunery “od zawsze” znajduj¹ siê  ni¿ej ni¿ wzmac-

niacze, ale w obszarze A/V w³aœnie amplitunery zdoby³y silniejsz¹ pozycjê.
Dopiero najdro¿sze urz¹dzenia s¹ pozbawiane tunera, w³aœnie po to, aby
nadaæ im wiêcej presti¿u, wskazuj¹c na audiofilski rodowód. Jednak Denon
oraz Yamaha, po powrocie do gry w dwie kolumny, powróci³y tak¿e z amp-
litunerami, a nie tylko wzmacniaczami.

Okres “wieków œrednich” dla stereo, jakim by³y lata ekspansji kina
i sprzêtu wielokana³owego, przyniós³ wiele rozwi¹zañ, z których mo¿na
teraz skorzystaæ tak¿e na polu stereo. Wœród nich szeroki wybór dobrych,
miniaturowych modu³ów tunerów, które zast¹pi³y drogie uk³ady stosowane
w dawnych amplitunerach. Gigantem w dziedzinie modu³ów tego typu jest
koreañska firma KSE (Kwang Sun Electronics), której produkt (ten sam)
znajdziemy w testowanym w³aœnie DRA-CX3, a tak¿e w samodzielnym tu-
nerze TU-1500AE. I chocia¿ tutaj szumy pochodz¹ce od pracuj¹cego w kla-
sie D wzmacniacza nieco pogorszy³y dŸwiêk, to jednak mo¿na spokojnie
powiedzieæ, ¿e jeœli korzystamy z radia przy goleniu, jako podk³ad i tylko
od czasu do czasu s³uchamy czegoœ na powa¿nie, to taki dŸwiêk z radia
powinien ca³kowicie wystarczyæ. A przecie¿ w ten sposób oszczêdzamy
i miejsce na pó³ce, i pieni¹dze – nie martwimy siê o tuner i interkonekty –
a i obs³uga ca³oœci jest ³atwiejsza. Same plusy. Z kolei obecnoœæ modu³u
tunera w ¿aden sposób nie wp³ywa na pracê samego wzmacniacza, o co
audiofile pewnie boj¹ siê najbardziej. St¹d ró¿nica w dŸwiêku miêdzy podob-
nymi produktami, z których jeden jest “czystym” wzmacniaczem, a drugi am-
plitunerem, okazuje siê iluzoryczna.
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rys. 1. SC−CX303, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. SC−CX303,  charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys.5. SC−CX303, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4. SC−CX303, charakterystyka1przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Minimum charakterystyki impedancji (rys. 1)
znajduje siê na poziomie 6 omów. Mo¿na wiêc
uznaæ, ¿e monitorki zestawu Denona maj¹ impe-
dancjê znamionow¹ 8-omów – to bardzo sen-
sownie, bior¹c pod uwagê parametry wzmacnia-
cza systemu, bo chocia¿ potrafi on dostarczyæ
dwa razy wiêksz¹ moc przy obci¹¿eniu 4-omo-
wym, to wydaje siê, ¿e 75W zupe³nie wystarczy,
aby w pe³ni wysterowaæ te ma³e g³oœniki, a po-
nadto zniekszta³cenia (wzmacniacza) w takiej sy-
tuacji s¹ ni¿sze. Efektywnoœæ to 83dB, ale dla 8-
omowego malucha to normalne, wbrew iluzjom
roztaczanym przez producentów.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) po-
kazuje lekkie uprzywilejowanie wy¿szej czêœci
zakresu akustycznego, ale i niskie tony, w okoli-
cach 100Hz, nie s¹ poszkodowane.

£adne wyrównanie zakresu wysokotonowego
osi¹gamy pod lekkim k¹tem w stosunku do osi
g³ównej (rys. 3)– tak wiêc pocz¹tkowa teore-
tyczna nadwy¿ka wysokich tonów przydaje siê
do uzyskania lepszego balansu w praktyce, gdy
nie siedzimy w dok³adnie ustalonym miejscu od-
s³uchowym.

Maskownica wprowadza typowe w¹skopas-
mowe zak³ócenia w zakresie wysokotonowym
(rys. 4).

Ma³y bas-refleks jest dostrojony w sposób
podrêcznikowy (rys. 6), parametry obudowy s¹
idealnie dopasowane do parametrów g³oœnika,
który ponadto, jak z tego wynika, musi charakte-
ryzowaæ siê silnym uk³adem magnetycznym, gwa-
rantuj¹cym optymalne rezultaty z takiej w³aœnie
obudowy – charakterystyka ciœnienia z otworu
jest piêknie symetryczna, jej wierzcho³ek wyraŸ-
ny, ale lekko zaokr¹glony, na skali czêstotliwoœci
pokrywa siê dok³adnie z minimum na charakte-
rystyce g³oœnika (to w³aœnie czêstotliwoœæ rezo-
nansowa obudowy – tutaj 60Hz), i le¿y minimal-
nie ni¿ej od maksymalnego poziomu z samego
g³oœnika. St¹d te¿, mimo wysokiego, ale w tym
przypadku najw³aœciwszego strojenia, charakte-
rystyka wypadkowa ma spadek –6dB przy 50Hz
– dla takiego monitorka, naprawdê nieŸle –
a w³aœciwoœci impulsowe te¿ bêd¹ dobre.

Wiêkszoœæ wnêtrza CD zajmuje
ekranowany napêd Denona. Elektro-

nikê steruj¹c¹ umieszczono pod
spodem, zaœ po bokach mamy

zasilacz, uk³ady dekoduj¹ce
i wyjœciowe.

Wzmacniacz bez transformatorów
i du¿ych radiatorów – konstrukcja

bazuje na zasilaczu impulsowym
i koñcówkach pracuj¹cych

w klasie D.

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 83
Moc znamionowa [W]** x
Wymiary (WxSxG) [cm] x

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,
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rys. 3. SC−CX303,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.



lipiec 2007lipiec 2007lipiec 2007lipiec 2007lipiec 2007

HI-FI

15

Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³

Do swojego luksusowego systemu Denon zaaplikowa³ wzmacniacz
impulsowy, którego zalety i wady widaæ jak na d³oni w laboratorium.
Zacznijmy wiêc od zalet... albo od informacji, ¿e wszystkie pomiary
wykonano na wejœciu CD pos³uguj¹c siê uk³adami Direct. Jak na tak
ma³y system, moc 78W przy 8 omach to bardzo du¿o, zw³aszcza, ¿e
mo¿liwoœci tylko nieznacznie zmieniaj¹ siê przy obci¹¿eniu dwuka-
na³owym (2x75W). Ale kompletnym zaskoczeniem jest niemal podwoje-
nie mocy dla 4 omów, do imponuj¹cych 150W i 2x143W - z tak ma³ej
skrzynki! S/N to 79dB, a dynamika 98dB, jak na uk³ad impulsowy s¹ to
parametry wiêcej ni¿ dobre. Czu³oœæ Denona to bardzo wysokie 0.14V,
na ogó³ operowaæ bêdziemy dolnymi rejestrami na skali g³oœnoœci.

Pasmo przenoszenia (rys.1), mimo ustawienia regulatorów barwy na
0, a póŸniej jeszcze uaktywnienia systemu Pure Direct, pokazuje pewne
odchy³ki od liniowoœci jeszcze w zakresie akustycznym, a ju¿ przy
22kHz mamy spadek -3dB.

W spektrum zniekszta³ceñ (rys.2) widaæ przede wszystkim sk³ado-
we nieparzyste, choæ ich poziom nie jest powodem do krytyki. Najsil-
niejsza trzecia ma -80dB, pi¹ta, siódma i dziewi¹ta przy ok. –90dB.
Jedyna parzysta powy¿ej -90dB to druga przy -84dB.

Wykres zniekszta³ceñ w funkcji mocy (rys. 3) pokazuje, ¿e obci¹¿e-
nie 8-omowe jest pod wzglêdem poziomu zniekszta³ceñ korzystniejsze
w niemal ca³ym zakresie – to raczej normalne. Ciekawostk¹, choæ ma³o
istotn¹ z u¿ytkowego punktu widzenia, s¹ lokalne wzrosty THD+N
w okolicach 18W/8 omach i 36W/4 omach (czyli przy takim samym na-
piêciu wyjœciowym). Dobra wiadomoœæ to utrzymuj¹ce siê mimo wszys-
tko poni¿ej 0.1% zniekszta³cenia w zakresach 0.6W-46W (8 omów)
i 1.5W-116W (4 omy).

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 78 75
4 150 143

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,14
Stosunek sygnał/szum [dB]** 79
Dynamika [dB] 98
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,086
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 59

http://www.audio.com.pl/komentarze.php?id=554

	Button1: 


